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Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en
gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het
grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de
kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren,
lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek.
Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een
heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou
overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar
broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een eldorado
blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst
uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of gevangenis, en al snel doorziet Rachel het
veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar echter anders
over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet
aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze
geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met
de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de
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zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een
plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta.
Een van de sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even
door het sleutelgat. Maar op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder
de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de
vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie.
En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op
voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein
museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop
verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante
inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning van
zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de
mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van
Mithras. De interactie tussen Hewsons drie rechercheurs en de karaktertekeningen van
zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en
diens navolgers. Een superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid.
Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
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Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet goed
waar ze is. Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de klas voor een werkweek.
Maar wat is er met haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in te zitten! Zeker
een grapje van één van de meisjes, zul je denken. Nu, dit is het begin van een fijne
week, die Marjoleintje op het prachtige eiland Vlieland heeft. Lonneke, haar vriendin,
krijgt onverwachts een telegram van haar vader, die kapitein op een groot schip is, en
de meisjes gaan hierdoor met schipper Bot de zee op. Wat ze verder in die week nog
allemaal beleven, is teveel om op te noemen. Lees het zelf maar, het is enig en... je
zou best met Marjoleintje mee hebben willen gaan! Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

Sterke roman van topauteur Bijzonder verhaal over liefde, mededogen en
zelfontdekking Mary Swan Middleton is de dochter van een welgesteld gezin uit
Atlanta. Als haar moeder plotseling komt te overlijden, valt ze in een diep gat.
Om haar verdriet te verwerken, richt zij zich op het lot van minder
gefortuneerden. Zo onmoet zij Carl. Mary roept zijn hulp in bij het oplossen van
een mysterie. Ze komt op het spoor van onthutsende familiegeheimen en ervaart
hoeveel onrecht er bestaat in de verhouding tussen blanken en zwarten.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt
hij drie vragen, die voor iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie
ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele
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vragen, maar de antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt
onderweg praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je je eigen
antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te bewandelen.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een
schoolopdracht over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden
werden.
Als een jonge vrouw haar zelfopgelegde limiet van twintig mannen met wie ze het
bed mag delen bereikt heeft, begint ze een zoektocht naar deze mannen en
hoopt de ware onder hen te vinden.
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering
gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft haar de volledige macht om
mensen te arresteren en vast te houden zonder proces. Arthur Priestley is een
zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt opgepakt en naar 'De
Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans landhuis. Arthur heeft geen
idee waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar
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Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit.
Opgesloten is niet alleen een spannende en indringende thriller, het is ook een
roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst
waarin 'antiterreur' centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters,
mét orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van één man niet meer
telt. Arthur Priestley is zo'n man, Opgesloten is zijn verhaal.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den
Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan
wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met
kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de
greep van de Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat
er de avond ervoor was gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in
een soort zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.'
Getroffen door een eeuwenoude vloek is Gemma mooier en krachtiger dan ooit.
Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze Gemma terug
naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de
gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren
naar haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd?
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Amanda Hocking (1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een
miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is
het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1 Lokroep:
`Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met deel 2!'
Chicklit.nl ****
Met goed fatsoenVoorhoeve
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus...
'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is
kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de
geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de
energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de
buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex
terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert
Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten
horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun
enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft
perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en
deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt.
Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf
verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in
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het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken
der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst
realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de
prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad
Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer
treffen.
Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn tweelingzuster en leest per ongeluk in haar
dagboek dat dit gevoel wederkerig is.
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